
 
 

          

SINTEZA 

şedinţei din 8 februarie 2011 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 8 februarie 2011 şi a fost condusă 
de dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 
zi: 

 
1. Informare privind situaţia actuală a Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO şi soluţionarea aspectelor legate de relaţiile cu  instituţiile 
guvernamentale şi organismele internaţionale în baza atribuţiilor Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO. 
 
2. Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării privind revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea 
armonizării acestora cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Regulamentul Cadru de Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării (H.G. 1516/2008) urmare a sesizării 386/2010 făcute de 
către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. 
 
3. Invitarea Primarului oraşului Băile Herculane, domnul Nicuşor 
Constantinescu pentru discuţii privind posibilitatea de includere a centrului 
istoric al oraşului Băile Herculane  pe Lista tentativa UNESCO. 

• solicitare privind analiza dosarului pentru includerea pe Lista 
tentativă UNESCO - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
• solicitare privind analiza dosarului pentru includerea pe Lista 
tentativă UNESCO – ICOMOS România ; 
• solicitare de completare a dosarului pentru Lista tentativă UNESCO 
în format standard – Direcţia de Cultură a judeţului Caraş-Severin. 

 
4. Informare adresată comisiei de către Primăria municipiului Hunedoara, 
referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a sitului Castelul Corvinilor şi întocmirea 
documentaţiei necesare pentru înscrierea acestui sit în Lista Tentativă UNESCO, 
solicitare înaintată d-lui Mircea Victor Angelescu, director al Direcţiei Patrimoniului 
Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.   

 
5. Informare adresată comisiei de către Primăria municipiului Deva, 
referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
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patrimoniul mondial UNESCO a sitului Cetatea Devei şi întocmirea 
documentaţiei necesare pentru înscrierea acestui sit în Lista Tentativă UNESCO, 
solicitare înaintată d-lui Mircea Victor Angelescu, director al Direcţiei Patrimoniului 
Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.   
 
6. Informare adresată comisiei de către Primăria municipiului Aiud, 
referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a obiectivelor Colegiu Naţional Bethlen 
Gabor, Cetatea medievală şi zone viticole Aiud şi întocmirea documentaţiei 
necesare pentru înscrierea acestui sit în Lista Tentativă UNESCO, solicitare înaintată 
d-lui Mircea Victor Angelescu, director al Direcţiei Patrimoniului Cultural din cadrul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.   
 
7. Soluţionarea unor aspecte legate de prioritizarea Listelor tentative ale 
UNESCO (material şi imaterial): 

 Stabilirea unei liste prioritare a monumentelor de patrimoniu înscrise în 
Lista tentativă UNESCO pentru includerea lor în Lista Patrimoniului 
Mondial (Institutul Naţional al Patrimoniului, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, ICOMOS România, CNR UNESCO) ; 

 
 Soluţii privind promovarea elementelor de patrimoniu imaterial pe Lista 

de salvgardare a UNESCO în 2011 (Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Comisia pentru salvgardarea patrimoniului imaterial).  

 
 

 
Punctul 1 
 
1. Informare privind situaţia actuală a Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO şi soluţionarea aspectelor legate de relaţiile cu  instituţiile 
guvernamentale şi organismele internaţionale în baza atribuţiilor Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO. 
 

Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la situaţia interimatului 
Secretarului General al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Astfel, deşi în 
data de 9 decembrie 2010 a fost numit în funcţia de Secretar General al CNR 
UNESCO domnul Ani Matei, până la această dată funcţionarea instituţiei a fost 
asigurată în continuare de domnul Şerban Ursu, în calitate de Secretar General 
interimar.  
Conform Art. 2 din Hotărârea 1/2008 a Parlamentului României, Comisia permanentă 
comună a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO, denumită în 
continuare Comisia, are următoarele atribuţii:  

 a) asigură legătura cu UNESCO şi cu organismele sale aflate pe teritoriul 
României;  
 b) monitorizează situaţia monumentelor înscrise pe lista UNESCO aflate pe 
teritoriul României şi face, în consecinţă, propuneri factorilor de decizie 
implicaţi;  



c) face propuneri pentru intrarea pe lista UNESCO a unor monumente aflate 
pe teritoriul României;     
d) este consultată şi avizează proiectele de legi care privesc monumentele 
aflate pe lista UNESCO;  
e) susţine acţiunile Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO;  
f) facilitează contactul parlamentarilor români, membri ai comisiei, cu 

organismele similare ale parlamentelor statelor europene.  
 
De asemenea, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO  
(aprobat de Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în 23 
iunie 2008) stipulează: 
 

Art. 1 Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO este organul de lucru al Parlamentului României, constituită 
pentru a superviza relaţia cu UNESCO la nivel naţional, cu scopul promovării 
imaginii culturale, ştiinţifice şi patrimoniale a României în lume. 
 
Art. 3 Atribuţii: 

4. Controlează modul în care ministerele şi celelalte organe ale 
administraţiei publice implicate respectă şi aplică Carta UNESCO în 
domeniile lor specifice de activitate; 
… 
13. Audiază candidaţii pentru funcţia de Preşedinte şi cea de Secretar 
General al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi face 
recomandări plenului Parlamentului. 

 
 Având în vedere atribuţiile comisiei în relaţiile cu instituţiile guvernamentale şi 
organismele internaţionale, membrii comisiei au decis să analizeze situaţia creată la 
CNR UNESCO şi să ia o decizie într-o şedinţă ulterioară. 
 
Punctul 2: 
2. Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării privind revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea 
armonizării acestora cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Regulamentul Cadru de Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării (H.G. 1516/2008) urmare a sesizării 386/2010 făcute de 
către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. 

Situaţia este creată prin încălcarea H.G. 1516/2008 - Regulamentul Cadru de 
Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării care prevede „asigurarea unei 
dezvoltări durabile a teritoriului RBDD, cu protejarea cadrului natural şi cultural, 
precum şi asigurarea unei exploatări raţionale a acestuia din punct de vedere 
economic şi turistic în beneficiul locuitorilor RBDD” şi obligaţia ca în termen de 18 luni  
de la data intrării în vigoare a acestuia, localităţile situate în perimetrul RBDD să-şi 
revizuiască Planurile Urbanistice Generale în vederea armonizării cu perimetrul 
amintit (art. 26). Astfel, până la aceasta dată, doar localităţile Chilia Veche, Bestepe, 
Nufăru, Somova şi Valea Nucărilor au demarat procedurile de modificare a PUG. S-a 
menţionat faptul că prevederea de modificare a PUG a expirat in iunie 2010. 



Conform legii, neîndeplinirea obligaţiilor legale conduce la: 
a) Obligarea autorităţilor locale de a suspenda eliberarea autorizaţiilor de 

construcţie/desfiinţare din iunie 2010 şi până la revizuirea PUG în 
conformitate cu art. 62 (1) din Legea 350/2001 „în situaţia neactualizării 
documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate 
prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspendă eliberarea 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare conform legii” 

b) Art 63 (2), lit. e) din Legea 250/2001 „constituie contravenţie neluarea 
măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism” 

 
Membrii comisiei au decis să adreseze o sesizare către Consiliul Judeţean 

Tulcea şi Ministerul Mediului şi Pădurilor şi să solicite lămuriri suplimentare în acest 
sens.  

Punctele 3, 4,5, 6: 
Membrii Comisiei au decis să solicite Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional să  stadiul Listei tentative UNESCO. Până în prezent România are incluse pe 
Lista tentativă 13 monumente.  

De asemenea, au decis să adreseze o invitaţie către ministrul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, domnul Kelemen Hunor, prin care acesta este rugat să 
participe la o viitoare şedinţă pentru a discuta cu membrii comisiei următoarele: 

 
• priorităţile României la UNESCO; 
• vizita Directorului General UNESCO, doamna Irina Bokova, care va avea 

loc în perioada 26 - 27 aprilie 2011, la invitaţia Parlamentului României;  
• stadiul întocmirii Listei tentative UNESCO; 
• situaţia actuală în care se găsesc Fortăreţele dacice din Munţii Orăştiei-

probleme la nivel de administrare şi proprietate; 
• alte aspecte legate de problematica UNESCO.   
 

Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost amânat până la o şedinţă viitoare. 
 
 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Sava Andrei, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. 
senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion,  dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat 
Farkas Anna-Lili, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat Popa Octavian-Marius, 
dl. deputat Socaciu Victor. Dl. senator Prunea Nicolae Dănuț  a fost înlocuit de 
dl.senator Avram Crăciun. 

Au fost absenţi: dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, dl. deputat Adomniţei Mihai 
Cristian, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Diaconu Mircea,  dl. deputat 
Giurgiu Mircia, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. 
senator Feldman Radu Alexandru, dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 


